Heimdall-broder,
Vid sammankomsten i tisdags berättade Sven Landelius insiksfullt om ESS och
vi fick bl a lära oss att den akronymen står för European Spallation Source, att
"spallation" ungefär betyder knacka sönder (jfr "spjälka"?) och att det är neutroner, som knackas loss och då möjliggör studerandet av olika material på ett unikt
sätt. Vi fick också veta att ESS och MAX IV är två olika men varandra kompletterande institutioner och att den globala tekniken i fråga tar ett betydande språng
framåt med dem.
Sammankomsten innefattade också några organisatorska nymodigheter på försök, bl a avprickning av deltagarna vid ankomsten jämte utdelande av uppdaterad deltagarförteckning, röda namnbrickor för sedan årsskiftet nya medlemmar
och måltiden vid småbord. Nytt var också förekomsten av en s k Heimdall-karamell, nämligen denna gång en kortkort presentation av Nils Dardels "Den döende dandyn" av kuratorn för Moderna museets Dardel-utställning John Peter
Nilsson.
Två tidigare styrelsemedlemmar, professor Lars Granath, jämväl Heimdalls
ordförande 2011/2012, och bokförläggaren Daniel Hjorth, avtackades traditionellt med en replik av Fritz Kärfves "En afton i Heimdall", som överlämnades av Lars Granaths efterträdare som Heimdalls ordförande, generalkonsul Elftherios Sotiriou,
Vidare presenterade sig sex nya medlemmar, nämligen - i bokstavsordning - ambassadören Martin Hallqvist, intitiativtagare till och ordförande i Britt G Hallqvist-sällskapet, vice VD:n Leif Josefsson med ett förflutet som chef för
E.ON:s elproduktionsavdelning, stadsbyggnadsarkitekten Christer Liljemark,
mångårig studentsångare i Lund och ständig sekreterare i Uarda-akademien,
chefsrådmannen Tomas Krüger med klar Heimdall-bakgrund i form av morfadern, landshövdingen Fredrik Ramel, polismästaren Holger Radner, flerårig
kulturnämndsordförande i Lund, och hovrättspresidenten Lennart Svensäter,
som doktorerat i juridik och nu är chef för Hovrätten över Skåne och Blekinge.
I sammanhanget kan f ö också nämnas att ytterligare elva nya medlemmar invalts i Heimdall sedan årsskiftet, nämligen - också i bokstavsordning - kirurgen
Magnus Delshammar, fallen efter hovrättsrådet i Malmö och sedermera lagmannen i Lund Evert Persson, bibliotekarien Bo Gentili, ordförande i Hjalmar
Gullberg-sällskapet, ambassadören Jonas Hafström, Lunds universitetsstyrelses nyvalde ordförande, fil dr Christan Hjort, docent i kvartärgeologi och en av
Sveriges allra främsta ornitologer, ambassadören och tidigare generaldirektören
Göran Håkansson från Bingsgården ungefär mittemellan Trelleborg och Ystad,
förlagsredaktören Jan-Eric Malmquist, ordföramde i Frans G. Bengtsson-sällskapet, konstnären och Traveller-brodern Tomas Nordbäck från Domsten, musikdirektören Sixten Nordström, välkänd från olika musikprogram i TV, kom-

munalrådet Ilmar Reepalu, föredragshållare också vid nästa Heimdall-sammankomst den 14 april, oförtröttlige TV-producenten och författaren Bengt Roslund
samt kulturredaktören Per Svensson, välkänd bl a från Sydsvenska Dagbladets
spalter.
Avslutningsvis föreslås att tisdagen den 12 maj hålls öppen för en extrainsatt
sammankomst med en mycket intressant föredragshållare. Närmare information
härom kommer så snart alla detaljer kommit på plats.
Med sällskapliga hälsningar,
Frank Orton

